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 “Glasul norilor” (Apocalipsa 1 :4-7)

 “Minunile Cinzecimii” (Fapte 1:1-8)

 

 Mesaje:

 “Cum vede Dumnezeu viitorul tău”

 

ora 18 Serviciu divin:

 

 2 Corinteni 3:18)
JOI (online)

 Cina Domnului

 CĂTĂLIN COVACI

ora 19  Mesaj:

ora 11  Mesaj: 

  

 (Ioan 16:13-14; Romani 8:26-27;

DUMINICĂ (aer liber)

 PETRU BULICA 

 ALEX NEAGOE

 IOAN BUGNĂRUG

MARTI - tineret (online)

ora 19  Mesaj:

 “De ce este important Duhul Sfânt”

 Închinare

 

DUMINICĂ (online) 
ora 10  Studiu biblic 

www.betel.ro Biserica Betel
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Marti mergem la Betel
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PROGRAMUL SERVICIILOR SĂPTĂMÂNII

Anunturi

Puteți direcționa 3,5% din impozitul pe 

venitul din salarii și din pensii aferent 

anului 2019 spre Biserica Creștină Baptistă 

Nr.  1 “Betel” Timișoara. Descărcați  

formularul 230 împreună cu împuternicirea 

de pe site-ul bisericii, completați-le, scanați-

le și trimiteți-le la . betelbaptist@gmail.com

De asemenea, le puteți aduce și personal, la 

biserică, în această duminică.

Dărnicie. Cei care doresc să se închine 

Domnului și prin dărnicie, o pot face prin 

transfer bancar într-unul din conturile de mai 

jos. Ceilalți, o pot aduce la biserică.

Temă studiu biblic pentru astăzi: Alege să 

umbli călăuzit de Duhul Sfânt. Text: Galateni 

5:13-26; 5:22,23   www.revistacrestinulazi.ro

Motive de 
RUGĂCIUNE

Groza Paul

Horvath-Damian Iosif

Cor Amina

Fometescu Adriana

Anisici Miriana

Belu-Borozan Robert

Bleotu Rareș

Bejinar Daniel

Bengulescu Radmila

Bușe Bosilca Roman Reka

Ionel Georgeta

Pascu Lavinia

Vidican Laviniu

Ianoșel Sorin

Moisa Avram

Timofte Adelina

Vuvrea Ion

Moț Ion

Lajos Claudia

Sperlea Gheorghe

Pentru fratele pastor Ioan Bugnărug care în 

cursul zilei de astăzi va predica în cadrul 

serviciilor de Cina Domnului la bisericile din 

Chevereș (dimineața) și Folea (seara).

La multi ani!
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SALUTUL BISERICII IN 2020

Matei 6:33

Căutați mai întâi 

Împărăția lui Dumnezeu 

și neprihănirea Lui, 

și toate aceste lucruri 

vi se vor da pe deasupra.              



  

Peste toţi harul şi-a revărsat.

Domnul e sfânt,El e mare şi drept,
Lui mă-ncred şi-L slăvesc necurmat.
Blând şi măreţ, suferind pe Calvar,

Domnul e sfânt și vrednic de slavă,
Mare şi drept e-n dragostea Sa!

DOMNUL E SFÂNT

Şi o viaţă sfântă Tu-mi vei da, azi şi pururea. 

Pentru viaţă Îndrumător.

Sfinte Duh, condu viaţa mea,

SE-AUD PAȘII DOMNULUI VENIND
Se-aud paşii Domnului venind,
Aşteaptă liniştit,
Luceferi în jur se-aprind,

Şi-nchină-te smerit!

Duh de viaţă nouă să cobori,

Pământul e sfinţit.

Focul sfânt, eu te rog, cu dor!

Inima şi gura-nflăcărezi, să-L mărturisesc.

Prin puterea Ta eu biruiesc,

DUH DE VIAȚĂ NOUĂ

Clipe fericite eu trăiesc;

Pentru suflet eşti Mângâietor,

Roada Ta bogată pururea,

Ca desăvârşit s-ajung mai sus, la al meu Isus.

Umple viaţa mea! 

E sfânt şi preacurat.
Rămâi liniştit în faţa Lui

Tot mereu după voia Ta,

În El nu vezi păcat,

Toţi întrun glas să-L laude pe Domnul,
Să strige-n cor: „Ce mare eşti! Ce mare eşti!“

Pe Hristos mi-L aminteşti mereu,
Să-L port în pieptul meu.

Cu flacăra Lui arzând

Şi-nchină-te curat!

Lumina lumii-ntregi.

Şi-ascultă-al Său Cuvânt!

Fă-ţi linişte-n adânc!

Răscumpărătorul, nume preamărit,

În glorie 'nălţat,

RĂSCUMPĂRĂTORUL

Când voi fi în slavă, stând în faţa Sa,

Te-ncrede-n harul Său,
Nimic nu-I e prea greu,

Din plin a fost turnat.

Răscumpărătorul, cel venit de sus,

Scumpul nostru Miel, Mesia, pentru noi 
jertfit.

Rămâi liniştit în faţa Lui

E-aici Domnul cu puterea Sa,

Ce-i rău şi întinat.

Scumpul nostru Miel, Mesia, e Hristos Isus.

Şi Duhul cel Sfânt, în noi,

Rămâi liniştit în faţa Lui

Cu glasul Lui preablând.

Mulţumim, o, Tată!

Doar El poate vindeca

Pe Fiul ni L-ai dat

E-aici Împăratul cel Preasfânt,

Aici e Cel din veci,

Veşnic pe slăvitul Rege, Îl voi lăuda.

DOAMNE, NUMELE-ȚI ÎNALȚ!
Doamne, Numele-Ţi înalţ!
Doamne, laudă-Ţi cânt Ţie!
Fericit sunt că Te am,
Fericit de-a Ta iertare!
Tu ai venit pe pământ să ne salvezi,
Sus pe cruce te-ai jertfit, iertaţi să fim,
De pe cruce în mormânt, 
Din mormânt sus la cer,
Să fii înălţat mereu!

PROGRAM MUZICAL
serviciu divin duminică seara

Art. 2: … “ limitarea numarului de persoane astfel incat sa fie respectate regulile de protectie 
sanitara ce vor fi stabilite, prin Ordinul comun al ministrului sanatatii si ministrului afacerilor 
interne, emis in conform prevederilor art. 1, pct. 4 din Anexa 3- 'Masuri pentru diminuarea 
impactului tipului de risc' la HG 394/18.05.2020 privind declararea starii de alerta si masurile care 
se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 si in 
temeiul art. 45 si art. 71 alin (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.”

7. Vă rugăm să evitați salutul prin a da mâna cu ceilalți sau a îmbrățişărilor, iar păstrarea distanței 
de minim 1,5 m este obligatorie.

9. Pentru a respecta normele de distanțare fizică, chiar membrii aceleiași familii vor ocupa un loc 
separat de alte persoane.

12. Se vor respecta condițiilor impuse de către Primăria Municipiului Timișoara: 

10. La ieșirea de pe teren, vor fi cutii destinate contribuțiilor financiare. În cazul în care unii dintre 
membri doresc să folosească plicul pentru dărnicie, îi rugăm să intre pe rând în holul bisericii și să 
păstreze distanțarea fizică. Acolo va fi o singură persoanăcu mănuși, care va da plicurile celor care 
le solicită.

8. Dacă numărul de locuri va fi epuizat, nu se va mai permite intrarea pe terenul de sport.

11. La încheierea serviciului, ieșirea va fi anunțată și coordonată de la amvon și se va continua 
respectarea cu strictețe a normelor de distanțare fizică. Masca va fi purtată până la plecarea spre 
casă.

Pastorii și comitetul Bisericii Betel

6. Se va respecta fluxul stabilit de organizatori pentru intrarea și ieșirea de pe terenul de sport.

Pentru buna desfăşurare a serviciilor divine, vă rugăm să ţineţi cont de următoarele reguli:

2. Fiecare persoană va purta masca de protecție, (cu excepția acelora care au deficiențe de 
oxigenare și a celor care conduc serviciul divin).

1. Nu recomandăm participarea următoarelor categorii de persoane: copiii care nu ar putea sta 
liniștiți pe scaun, persoane care au febră sau prezintă simptome caracteristice infectării cu 
COVID-19, precum și persoane care au o sănătate foarte precară. Acestora le recomandăm să ne 
urmărească online.

3. Este esențial să aveți la dumneavoastră o umbrelă pe care să o puteți folosi în caz de ploaie, 
întrucât clădirea bisericii nu poate fi folosită nici ca refugiu.

4. La intrarea pe teren, fiecare persoană îşi va dezinfecta mâinile cu soluția pusă la dispoziție de 
biserică.

5. Sosirea trebuie să fie cu maximum 15 minute înainte de program iar eliberarea, cât mai operativă 
după încheierea programului.

REGULI DE CONDUITĂ 
PENTRU PARTICIPAREA LA SERVICIILE DIVINE
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